
 Uchwała Nr XIV/96/2016  
Rady Gminy Rozdrażew 

        z dnia 30 marca 2016 r. 
 

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozdrażewie 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h  ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym                 
(t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.) art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2015r. poz. 163 ze zm.) uchwala, co następuje:  
 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr IX/51/2011 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 czerwca 2011r. 
w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rozdrażewie wprowadza się 
następujące zmiany: 
 
1) § 1 Statutu otrzymuje brzmienie: 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie, zwany dalej "Ośrodkiem" działa na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności: 

1) uchwały nr XI/60/90 Gminnej Rady Narodowej w Rozdrażewie z dnia 28 lutego 1990r. w sprawie 
powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 163, ze zm.),
3) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015r., poz. 114 ze zm.),
4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1202,                   

ze zm.),
5) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.),
6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.), 
7) ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U z 2013r. poz.330, ze zm.), 
8) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011r. Nr 231, 

poz. 1375 ze zm.), 
9) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r.           

poz. 169), 
10) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 ze zm.),  
11) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz.1390,     

ze zm.), 
12) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 ze zm.), 
13) ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r.  o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami 

represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014r. poz. 1206 ze zm.), 
14) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r. 

poz. 332, ze zm.), 
15) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów  (Dz. U. z 2016r.          

poz. 162), 
16) ustawy z dnia  11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r.                          

poz. 195), 
17) niniejszego Statutu; 

 
2)  po § 6a dodaje się § 6b w brzmieniu: „Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o  pomocy państwa 
w wychowywaniu dzieci”. 
 
3)  w § 13 pkt 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się słowa: „świadczenia wychowawczego”. 

§ 2. Przyjmuje się tekst jednolity statutu GOPS w brzmieniu załącznika nr 1 do uchwały. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Kierownikowi GOPS w Rozdrażewie. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
         Przewodniczący Rady Gminy  
         Artur Jakubek  



Załącznik  
do uchwały nr XIV/96/2016 
Rady Gminy Rozdrażew 
z dnia 30 marca 2016r. 

 
STATUT GMINNEGO O ŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w ROZDRA ŻEWIE 

 
- TEKST JEDNOLITY - 

 
§ 1.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie, zwany dalej "Ośrodkiem" działa na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności: 

1) uchwały nr XI/60/90 Gminnej Rady Narodowej w Rozdrażewie z dnia 28 lutego 1990r. w sprawie 
powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 163, ze zm.),
3) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015r., poz. 114 ze zm.),
4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1202,                     

ze zm.),
5) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.),
6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.), 
7) ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U z 2013r. poz.330, ze zm.),
8) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011r. Nr 231, 

poz. 1375 ze zm.), 
9) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r.              

poz. 169), 
10) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 ze zm.),  
11) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz.1390,      

ze zm.), 
12) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 ze zm.), 
13) ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r.  o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami 

represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014r. poz. 1206 ze zm.), 
14) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r. 

poz. 332, ze zm.), 
15) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów  (Dz. U. z 2016r.         

poz. 162), 
16) ustawy z dnia  11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r.                       

poz. 195), 
17) niniejszego Statutu; 

 
§ 2. 1. Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Rozdrażew realizującą zadania pomocy 
społecznej. 

2. Ośrodek jest samodzielną jednostką budżetową nie posiadającą osobowości prawnej.
3. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach 

publicznych. 
 
§ 3. 1. Terenem działania Ośrodka jest Gmina Rozdrażew.

2. Siedziba Ośrodka znajduje się w Rozdrażewie ul. Rynek 1. 
 
§ 4. Ośrodek współdziała z istniejącymi na terenie gminy instytucjami, organizacjami społecznymi 
i pozarządowymi, kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu 
realizacji zadań pomocy społecznej. 
 
§ 5. 1. Ośrodek wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej mające na celu umożliwienie osobom                      
i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, 
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

2. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych 
potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.



3. Pomoc społeczna polega w szczególności na:
-   przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń, 
-   pracy socjalnej, 
-   prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, 
-   analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia i usługi z pomocy społecznej, 
-   realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb, 
-   rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. 
 

§ 5a. Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
poprzez pracę z rodziną. 
 
§ 6. Ośrodek realizuje zadania z zakresu świadczeń rodzinnych w szczególności poprzez przyznawanie 
prawa do:
-   zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku,
-   świadczeń opiekuńczych. 
 
§ 6a. Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. 
 
§ 6b. Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o  pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. 
 
§ 7. Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty poprzez przyznawanie i wypłacanie 
pomocy materialnej dla uczniów. 
 
§ 8. Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów poprzez:
-   prowadzenie spraw związanych z ustaleniem prawa i  wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
-   prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. 
 
§ 9. Ośrodek realizuje zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach działalności 
zespołu interdyscyplinarnego i jego obsługi. 
 

§ 10. Ośrodek prowadzi postępowanie w sprawie pomocy dla kombatantów i innych osób uprawnionych na 
zasadach określonych w art. 19 ustawy  o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 
wojennych i okresu powojennego  
 

§ 11.1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik Ośrodka. 
 2. Kierownika Ośrodka powołuje i odwołuje Wójt Gminy Rozdrażew.
 3. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika Ośrodka jest Wójt Gminy Rozdrażew. 

§ 12.1. W skład organizacyjny Ośrodka wchodzą:
-   Główny Księgowy
-   samodzielne stanowiska pracy 

 2. Szczegółową strukturę organizacyjną, szczegółowe zadania i zasady funkcjonowania Ośrodka ustali 
kierownik Ośrodka w regulaminie organizacyjnym. 
 

§ 13.1. Wójt Gminy Rozdrażew udziela Kierownikowi Ośrodka upoważnienia do wydawania decyzji 
administracyjnych w indywidualnych sprawach należących do właściwości gminy z zakresu pomocy 
społecznej oraz może upoważnić do wydawania decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych, funduszu 
alimentacyjnego  i stypendiów socjalnych, zasiłków dla opiekunów, świadczenia wychowawczego. 

 2. Upoważnienie o którym mowa w ust. 1, może być także udzielone innej osobie na wniosek 
Kierownika Ośrodka.
§ 14. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Ośrodka ponoszą Kierownik Ośrodka oraz Główny 
Księgowy. 
§ 15. Podczas nieobecności kierownika zastępuje go wskazany przez niego pracownik.
§ 16.1. Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie i na zasadach obowiązujących dla jego nadania. 

 2. W sprawach nie uregulowanych w Statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustaw, przepisy 
wykonawcze do tych ustaw oraz inne obowiązujące akty prawne. 
         
        Przewodniczący Rady Gminy  
        Artur Jakubek  



Uzasadnienie 
 
 Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  (Dz. U. z 2016r.  
poz. 195) w art.  29 ust 1 nakłada na gminę obowiązek realizacji zadania zleconego z zakresu 
administracji rządowej. Z uwagi na realizację podobnych zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, celowym jest wyznaczenie tej jednostki. 
W związku z powyższym, dla zaktualizowania i dostosowania do obowiązującego prawa podjęcie 
niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
 
 
 
         Wójt Gminy  
         Mariusz Dymarski  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


